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1.

DENEME

Öğretmen
I. Çamaşır sularının
üzerinde,

3.

Öğrenci
a. Toksiktir. Vücutla
temasından sakınılmalıdır.
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Atomlar ve iyonlar arası
etkileşimler moleküller
arası etkileşimlerden
genellikle daha kuvvetlidir.
II

işareti bulunmaktadır.

V
CO2 bileşiğinde molekül
içi bağlar polar kovalent,
molekül ise apolardır.
(6C, 8O)

c. Alevlenebilir. Isıtıldığında veya alevle
temas ettiğinde yangına neden olabilir.

D)

I . c

C)

I . a

II . c

II . b

II . c

III . a

III . a

III . b

I . c

E)

H F

şeklindedir.

yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
AYDIN YAYINLARI

B)

ile 9F atomlarının
oluşturduğu HF molekülünün Lewis formülü

Arda’nın yazılıda kimyasal bağlar ile ilgili yazdığı

Yukarıda verilen öğretmen ve öğrencinin ifadelerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisin-

I . b

1H

11Na ile 17Cl atomları
arasında oluşan bileşikte
güçlü etkileşim iyonik bağdır.

işareti bulunmaktadır.

de doğru verilmiştir?

IV

I

işareti bulunmaktadır.
III. Fenol (C6H5OH) içe,ren şişenin üzerinde,

III

Kimyasal
Bağlar

b. Korozif (aşındırıcı)
maddedir. Ciddi cilt
ve göz hasarına yol
açar.

II. Kolonyanın üzerinde,

A)

Tüm atomlar temel hal
elektron düzenlerini soygaz
atomlarınınkine benzetmek
için oktet kuralına uyarlar.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

I . b

II . a

II . a

III . b

III . c

4. Aşağıdaki taneciklerden hangisinin katman elektron dağılımı yanlıştır?

2.		

Li

Na

Cu

H2SO4

H2O

HNO3

A)
I

II

11Na

: 2e– 8e– 1e–

III

Ca

Al

HCl

NaOH

IV

V

C) 18Ar : 2e– 8e– 8e–

Yukarıda verilen sulu çözeltilere, belirtilen katılar
eklendiğinde hangi kapta H2 gazı açığa çıkmaz?
A) I

B) II

AYDIN YAYINLARI

C) III

B) 9F : 2e– 7e–

D) IV

E) 7N3– : 2e– 8e–

E) V

3

3+

D) 13Al

: 2e– 8e– 3e–

Kimya
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7.

Aynı sıcaklıkta X ve Y sıvıları
şekildeki gibi kaplara konu-

y(s)

–

yor. Isıtıcı yardımıyla X sıvısı

–

Sabun
molekülü

–

–

ısıtıldığında bir süre sonra Y

–

x(s)

sıvısının da kaynadığı görü-

–

Kir

–

lüyor.

–

–

Buna göre X ve Y sıvıları
için;

–

I. X tuzlu su - Y saf su olabilir.

–

–
H2O

II. X saf su - Y etil alkol olabilir.
Yukarıdaki yüzey aktif maddelerin kir çıkarma me-

III. X etil alkol - Y saf su olabilir.

kanizması ile ilgili;

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) II ve III

I. Sabunun hidrofob kısmı kiri çekerken polar ya-

C) Yalnız III

pılı su molekülleri de sabunun hidrofil kısmını
çeker.

AYDIN YAYINLARI

II. Yüzey aktif maddesi, temizlenmiş yüzeyde ve
kir parçacıkları çevresinde absorblanmış bir tabaka oluşturup suda süspansiyon halinde tutarak kirin yüzeye yapışmasını engeller.
III. Yüzey aktif madde çözeltisi, yıkanacak maddenin yüzeyini ve kirleri ıslatır.
yargılarından hangileri doğrudur?

6.
Tuz

Buz

Saf su
25°C

I

Saf su
25°C

lI

Alkol

Saf su
25°C

llI

Şekilde verilen kaplara, gösterilen maddeler eklendiğinde kaplardan hangilerinde çözünme olur?
A) Yalnız l

B) Yalnız ll

D) ll ve lll

E) l, ll ve lll

AYDIN YAYINLARI

C) Yalnız lll

12

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

Kimya
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7.

5.
50 g NaBr
200 g su

Normal basınçta hazırlanan ve çözünürlüğü endotermik olan yukarıdaki NaBr çözeltisi üzerine sabit sıcaklıkta 150 gram su ve 100 gram NaBr eklenerek doymamış çözelti hazırlanıyor.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlışGeri dönüşüm ile ilgili;

tır? (İlk donmaya başladığında çökelme olmamaktadır.)
A) Son durumdaki çözelti kütlece % 30’luktur.

I. Geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli

B) İlk duruma göre kütlece yüzde derişimi artar.

yöntemlerle tekrar ham madde olarak imalat sü-

C) İlk duruma göre çözeltinin donma noktası düşer.

recine kazandırılmasıdır.
II. Ham madde ihtiyacını azaltır.

E) Çözeltinin ilk duruma göre yoğunluğu artar.

III. Daha fazla enerji harcanmasına neden olur.
AYDIN YAYINLARI

D) Çözeltinin iletkenliği başlangıca göre azalır.

6. Nötr gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak
için gerekli enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi çapla genellikle ters orantılıdır ve katman
sayısı arttıkça taneciğin çapı artar.
Buna göre, aynı gruptaki X, Y ve Z elementlerinden
1. iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y, atom hacmi en
büyük olan Z dir.
Bu elementlerin periyodik cetveldeki konumu
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)

Y
X

B)

Z

AYDIN YAYINLARI

X
Y
Z

C)

Z
Y
X

D)

Y
Z
X

E)

Z
X
Y

14

IV. Çevre kirliliğini azaltır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) II ve IV

D) II ve III

E) I, II, III ve IV

C) I, II ve IV

Kimya
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5.

7.

l

Polimeri oluşturan, tekrarlanan küçük yapı birimlerine ...I... adı verilir.

l

Polimerlerin çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle
geri kazanılması işlemine ...II... denir.

l

C2H4 organik molekülünden katılma polimerleşmesi sonucu oluşan polimerin adı ...III... dir.

Yukarıda polimerleşme ile ilgili ifadeler verilmiştir.
Buna göre, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Viskozitesi yüksek sıvılarla ilgili;

I

II

III

I. Akıcılıkları çok fazladır.

A)

monomer

kondenzasyon

polietilen

II. Molekül içi bağ kuvvetleri yüksektir.

B)

mer

geri dönüşüm

polietilen

III. Sıcaklıkları arttıkça viskoziteleri düşer.

C) mer

katılma

polivinilklorür

D) dimer

geri dönüşüm

polietilen

E)

kondenzasyon

polipropilen

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) II ve III

C) Yalnız III

AYDIN YAYINLARI

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

6. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin Lewis
yapısı elektron nokta formülü yanlış verilmiştir?
(1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl)
Molekül

Lewis Yapısı

A)

CO2

O C O

B)

C2 H 6

H H
H C C H
H H

C) CCl4

Cl
Cl C Cl
Cl

D) H2O

O
H H

E)

HCN

AYDIN YAYINLARI

H C N

22

monomer
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5. Nuray Hoca, okullarının

7. Aşağıdaki karışımların bileşenlerine ayrılmasında

bahçesinde bulunan ke-

kullanılan yöntemlerden hangisi yanlış verilmiş-

diler için veterinerden

tir?

50 mL pire solüsyonu

Karışım

almıştır. Veteriner so-

Ayırma Yöntemi

A)

Kolonya

Ayrımsal damıtma

B)

Naftalin – su
karışımı

Süzme

yan Nuray Hoca solüsyonunun özkütlesinin 2,1 g/mL

C)

Deniz suyu

Basit damıtma

olduğunu görmüştür.
Buna göre, kediler için gerekli olan pire solüsyonunun tamamını hazırlamak için Nuray Hoca kaç
mL su kullanmalıdır? (dsu = 1 g/mL)

D)

Zeytinyağı – su

Ayırma hunisi kullanma

E)

Çelik

Ayrımsal damıtma

lüsyonun

tamamının

kütlece %42 ye seyreltilip kullanılmasının kedilerin sağlığı açısından daha iyi olacağını söylemiştir. Etiketi oku-

B) 135

C) 145

D) 210

E) 250

AYDIN YAYINLARI

A) 105

6.

Çamaşır suyu ile ilgili;
I. Sanayide,
2NaOH + Cl2  NaOCl + NaCl + H2
tepkimesi ile elde edilir.
II. Suda sertliğe neden olan iyonları karbonatlar
hâlinde çöktürerek sert suları yumuşatır.
III. Kanalizasyonlarda, ev işlerinde, mandıralarda,
içme sularında ve temizlikte mikrop öldürücü olarak kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

AYDIN YAYINLARI

C) I ve II

30
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7.

5.
K
sıvısı

l

saf
su

M
sıvısı

Aynı koşullar altında K sıvısı 108 °C de kaynamaya başlıyor ve kaynama süresince sıcaklığı artıyor.

l

Sabun

Aynı koşullar altında M sıvısı 106 °C de kayna-

Şampuan

Diş macunu

maya başlıyor ve kaynama süresince sıcaklığı artıyor.
l

K sıvısı elektriği iletirken, M sıvısı iletmiyor.

Buna göre;
I. K ve M sıvıları saftır.

Çamaşır suyu

Kireç kaymağı

II. K tuzlu su, M ise şekerli su olabilir.
Yukarıdakilerden kaç tanesi kişisel temizlik mad-

III. Oda koşullarında K ve M nin buhar basıncı saf

deleri arasında yer alır?

suya göre daha yüksektir.

A) 1

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) II ve III

C) Yalnız III

AYDIN YAYINLARI

yargılarından hangileri doğrudur?

6. Dağılan parçacıklarının boyutu 1 nm ile 1000 nm
arasında olan karışımlar ile ilgili;
I. Kolloidal karışımlar olarak bilinirler.
II. Bekletilince çökmez ve parçacıklar klasik süzgeç
kâğıtları ile süzülmeyle ayrılmaz.
III. Parçacıklar çıplak gözle görülebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(1 m = 109 nm dir.)
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

AYDIN YAYINLARI

C) I ve II

34

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Kimya
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7.

5.

Fiziksel değişim

Kimyasal değişim

l. Demirin tel haline ge- Fotosentez
tirilmesi

KCI çözeltisi

ll. Şekerin suda çözül- Demirin paslanması
mesi

KCI(k)

lll. Kâğıdın yırtılması

Normal basınçta ve sabit sıcaklıkta endotermik olarak

CO2 gazının suda çözünmesi

çözünen KCI nin sulu çözeltisi şekildeki gibi hazırlanıyor.

lV. Mumun yanması

Çözeltinin kütlece yüzde derişimini artırmak için
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir?

V. Suyun
ması

A) Aynı sıcaklıkta su ekleme

Kömürün toz haline getirilmesi

buharlaştırıl- Betonun açık havada
donması

B) Aynı sıcaklıkta su buharlaştırma
Yukarıda verilen tabloda hangi numaralı satırdaki
değişimler yer değiştirirse doğru bir gruplandırma yapılmış olur?

C) Sıcaklığı artırma
D) Aynı sıcaklıkta doymamış KCI çözeltisi ekleme
E) Aynı sıcaklıkta KCI katısı ekleme
AYDIN YAYINLARI

A) l

6.

Beyaz sabun ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Formülü C17 H35 COO – Na+ şeklindedir.
B) Suda çözündüğünde hidrofob kısımları suda, hidrofil kısımları yağın içinde çözünür.
C) Hem polar hem apolar uç içerir.
D) Zayıf asit ve kuvvetli bazdan oluşan bir tuzdur.
E) Hidrofob kısım C17H35 – dir.

AYDIN YAYINLARI

36

B) ll

C) lll

D) lV

E) V

Kimya
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3. Karışımda bulunan katı ya da sıvı maddenin, ilave edilen çözücü yardımıyla bir çözücüden diğer çözücüye
alınma işlemine özütleme (ekstraksiyon) denir.

1M NaOH sulu çözeltisi

Aşağıda verilen ayırma işlemlerinden hangisinde

Büret

bu yönteme başvurulmaz?
A) Bitkilerden parfüm esanslarının elde edilmesinde

Erlen

B) Şeker pancarından şeker elde edilmesinde

Turnusol damlatılmış
1M HCl sulu çözeltisi

C) Portakal suyunun posasından ayırılmasında
D) Şarap fabrikası atık sularından tartarik asidin geri

Yukarıdaki düzenek ile sabit sıcaklıkta deney yapan

kazanılmasında

öğrenci, büretteki NaOH sulu çözeltisini damla damla

E) Çayın etken maddesi olan tein elde edilmesinde

erlene ilave etmiştir.
Öğrencinin bu deney sonucu ile ilgili;
I. Gerçekleşen tepkime türü nötralleşmedir.
II. Erlendeki çözeltinin pH değeri zamanla artar.
tır.
gözlemlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız l

B) l ve ll

D) ll ve lll

E) l, ll ve lll

C) l ve lll

AYDIN YAYINLARI

III. Erlendeki turnusol indikatör olarak kullanılmış-

4.	 
l Yanıcı ve yakıcı sıvılar

2. NH3 molekülü için aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? (1H, 7N)
N

l

Kanserojen maddeler

l

Oksitleyiciler

A) Elektron nokta formülü H H H şeklindedir.

l

Patlayıcılar

B) Apolar moleküldür.

l

Korozif maddeler

Yukarıda verilen madde türlerinden kaç tanesi la-

C) Molekülde kısmi negatif yüklü taraf hidrojenin ol-

boratuvar ortamında karşılaşılabilecek tehlike

duğu taraftır.

kaynağıdır?

D) Üç çift elektron bağ yapımında kullanılmıştır.
E) Azotun bağ yapımında kullanılmayan değerlik

A) 1

elektronu yoktur.

AYDIN YAYINLARI
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B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
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TYT Deneme Sınavı - 18

5. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

7.

A) Kuru havanın yüksek basınç altında soğutulup sıvılaştırılması ve ardından ayrımsal damıtma ile ayrı
ayrı elde edilen gazlardan hacimce yüzdesi en fazla olan N2(azot) gazıdır.
B) Büyük bir kısmı metan olan az miktarda etan ve su

Aşağıdaki özelliklerden hangisi metallere özgü de-

buharı içeren gaz karışımının sıvılaştırılmış haline

ğildir?

LNG denir.

A) Kimyasal değişime uğradıklarında yalnız elektron

C) Ham petrolün damıtılması ile elde edilen propan ve

kaybederler.

bütan gazlarının sıkıştırılması sonucu oluşan karı-

B) Katı ve sıvı halde elektrik akımını iyi iletirler.

şıma LPG denir.

C) Oda koşullarında cıva hariç katıdırlar.

D) Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine neden olan maddelere soğutucu

D) Dövülerek şekillendirilebilirler.

akışkan denir.

E) Atomlarını bir arada tutan kuvvet kovalent bağdır.

AYDIN YAYINLARI

E) Atmosferdeki su buharına gaz denir.

6.

Bilim insanı

Atom, yarıçapı yaklaşık 10–8 cm olan
nötr küredir.

Pozitif yükler, bu
küreciğin gövdesini
oluşturmaktadır.

Negatif yüklü elektronlar
küre içerisinde homojen
dağılmıştır.

Öne sürdüğü atom modeli ile ilgili görüşleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dalton

B) Thomson

C) Bohr

D) Rutherford

E) Chadwick

AYDIN YAYINLARI

38
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7.

5. Karışım türleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Aerosol: Dağılan madde katı veya sıvı, dağıtan ortam gazdır.
B) Süspansiyon: Dağılan parçacıkların boyutu 1000 nm
den büyüktür.

İndikatör

Asidik ortam

Bazik ortam

Fenolftalein

Renksiz

Pembe

Metil Oranj

Kırmızı

Sarı

Kiraz özütü

Açık pembe

Açık sarı

X: 0,2 mol HNO3 – 0,1 mol NaOH

C) Çözeltiler: Homojen karışımlardır.

Y: 0,1 mol H2SO4 – 0,3 mol Ca(OH)2 çözeltisi

D) Emülsiyonlar: Sıvı bir maddenin başka bir sıvı içe-

Z: 0,4 mol KOH – 0,1 mol HCI çözeltisi

risinde çözünerek dağılmasıyla oluşan karışımlardır.

Yukarıda bazı indikatörlerin asidik veya bazik ortama

E) Kolloid: Dağılan parçacıkların boyutu 1 ile 1000 nm

göre renk değişimi tabloda verilmiştir.

arasında olan homojen görünümlü heterojen karı-

Tablonun altında ise asit ve bazların karıştırılmasın-

şımlardır.

dan oluşan çözeltiler verilmiştir.
Buna göre, çözeltilerle ilgili;
I. X çözeltisine metil oranj damlatıldığında çözelti

AYDIN YAYINLARI

kırmızı renkli olur.

6. İçinde bir miktar soğuk su bulunan metal bir kabın içine su buharı gönderildiğinde kap çeperinde su damlacıklarının oluştuğu gözlenir.
Bunun nedeni aşağıdaki açıklamalardan hangisidir?
A) Metalin ısıyı iyi iletmesi
B) Buharın soğuk yüzeye çarpınca yoğunlaşması
C) Suyun yoğunluğunun küçük olması
D) Kabın metalden yapılmış olması
E) Buharın kaptan ısı alması

AYDIN YAYINLARI

40

I. Y çözeltisine kiraz özütü damlatıldığında çözelti
açık sarı olur.
II. Z çözeltisine fenolftalein damlatıldığında çözelti
pembe renk alır.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

Kimya
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7.

5.

I. Genellikle esnek, hafif ve dayanıklıdır.
II. Kimyasallara karşı dirençlidir.
III. Yoğunlukları küçük olduğundan taşınması ve depolanması kolaydır.
IV. Çeşitli şekillerde işlenebilirler.
V. Hiçbirinin geri dönüşümü mümkün değildir.

Amorf katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-

Yukarıda polimerler ile ilgili verilen bilgilerden

rudur?

hangisi yanlıştır?

A) Atomlar, iyonlar veya moleküller düzenli bir şekil-

A) I

de istiflenmiştir.
B) Belirli bir sıcaklıkta erirler.
C) Sabit bir kaynama noktaları vardır.
D) Belirli bir şekilleri vardır.

AYDIN YAYINLARI

E) Lastik ve tereyağı, amorf katı örneğidir.

6. Karışımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İki veya daha fazla maddenin belirli bir oran gözetmeksizin oluşturduğu homojen veya heterojen
maddelerdir.
B) Belirli bir formülleri yoktur.
C) Belirli ayırt edici özellikleri yoktur.
D) Sadece kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılırlar.
E) Katı, sıvı ve gaz fazında türleri olabilir.

AYDIN YAYINLARI
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B) II

C) III

D) IV

E) V
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3.

M elementleri için;
K: 1. iyonlaşma enerjisi en yüksektir.
L: 2. iyonlaşma enerjisi en yüksektir.
M: Elektronegatifliği en yüksektir.
bilgileri veriliyor.

Asit ve baz tepkimelerinde asitten gelen anyon ve baz-

Bu elementlerin grupları aşağıdakilerden hangisi

dan gelen katyon birleşerek tuzları oluşturur. Asit veya

gibi olabilir?

bazın kuvvetine bağlı olarak tuzlar nötr, asidik veya
bazik özellik gösterebilir.
L

M

Buna göre, aşağıda verilen tepkimelerin hangisin-

A)

1A

8A

7A

de bir tuz elde edilemez?

B)

8A

1A

7A

C)

8A

5A

1A

A) NH3 + HCl $

D)

7A

8A

1A

B) CH3COOH + H2S $

E)

1A

6A

8A

C) Ca(OH)2 + HNO3 $
AYDIN YAYINLARI

K

D) H2SO4 + KOH $
E) HCOOH + NH3 $

4. Karışımların ayrılması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Heterojen katı – sıvı karışımlarında katı taneciklerin büyüklüklerine göre süzme, santrifüjleme, di-

2. H2O molekülü ile ilgili,

yaliz yöntemleri kullanılabilir.
B) Tuz ve naftalin sadece sudaki çözünürlüklerinin

I. Molekülleri arasında hidrojen bağları bulunur.

farklı olmasından yararlanılarak birbirinden ayrıla-

II. Kalıcı dipol oluşturur.

bilir.

III. Molekül içi bağları polar kovalent bağdır.
IV. Lewis yapısı

O

C) Demir ve kobalt karışımı mıknatıs kullanılarak bile-

şeklindedir.

şenlerine ayrılamaz.

H H
V. Elektron sayısı 8 dir.

D) Havadan azot gazını ayırmak için önce sıvılaştırma, sonra ayrımsal damıtma işlemleri sırasıyla uygulanabilir.

yargılarından hangisi yanlıştır?
(1H, 8O)

A) I

E) İki katının oluşturduğu karışımı bileşenlerine ayırB) II

AYDIN YAYINLARI

C) III

D) IV

mak için erime noktalarının farklı olmasından ya-

E) V

rarlanılabilir.

45
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3.

Elektron sayısı

l

1.
12

X maddesi aynı tür moleküllerden, farklı tür atomlardan oluşmaktadır.

X

l

10
7
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Y tek çeşit atomdan oluşan moleküler yapılı maddedir.

Y

X – Y karışımı homojen olduğuna göre, aşağıdaki

Zaman

madde çiftlerinden hangisi X – Y karışımına örnek

XaYb bileşiğini oluşturan X ve Y atomlarının elektron

olarak verilebilir?

sayılarının zamanla değişimi grafikte verilmiştir.
		
X		
		______________ 		

Buna göre;

A)		 CO2 (g)

I. Oluşan iyonik bileşiğin formülü X3Y2 dir.
II. 1 tane XaYb taneciği toplam 50 tane proton içerir.
III. X elementi ile Y elementi aynı periyottadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

		

O2 (g)

B)		 H2O(s)			

NaCl (k)

C)		 N2 (g)			

CCl4 (s)

D)		 C6H12O16 (k)		

H2O(s)

E)		 H2O(s)

I2 (k)

		

C) I ve III

Element

İ. E1

İ. E2

İ. E3

İ. E4

K

110

1070

1500

—

L

90

898

1245

2145

AYDIN YAYINLARI

2.

A) Yalnız II

Y
____________

Periyodik cetvelin baş gruplarında bulunan K ve L elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri kkal/mol cinsinden verilmiştir.
Buna göre, K ve L elementleri ile ilgili;

4. Kütlece %15 lik 300 gram ve kütlece %5 lik 200 gram

I. Elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki L > K

yemek tuzu çözeltileri karıştırılıp içinde 25 gram daha

dır.

yemek tuzu çözülüyor. Elde edilen çözeltinin suyunun

II. Atom çapları arasındaki ilişki L > K dır.

125 gramı buharlaştırılıyor.

III. Aynı periyotta bulunurlar.

Sabit sıcaklıkta yapılan bu işlemlerde çökelme

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

E) II ve III

AYDIN YAYINLARI

gözlenmediğine göre, son çözeltinin derişimi kütlece yüzde kaç olur?

C) I ve II

A) 10

47

B) 15

C) 20

D) 25

E) 40

Kimya
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5. Bir sulu çözeltinin bazik olup olmadığını aşağıda-

7.

kilerden hangisi tek başına kanıtlamaz?

Element

Kaynama noktası (°C)

X

–188

Y

–34

35Z

+88

9

A) HNO3 ile nötralleşerek tuz ve su oluşturması

17

B) OH– iyonu sayısının H3O+ iyonu sayısından fazla
olması
C) Zn metali ile H2 gazı çıkarması

Yukarıda verilen tabloda X, Y ve Z elementlerinin kay-

D) Oda koşullarında pH değerinin 7 den büyük olma-

nama noktaları verilmiştir.

sı

Buna göre; X, Y ve Z elementleri ile ilgili;

E) Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirmesi

I. Atomlarının değerlik elektron sayıları aynıdır.
II. Z nin molekülleri arasındaki çekim kuvveti aynı
sıcaklıkta X ve Y ninkilerden fazladır.
III. Yoğun fazda molekülleri arasında sadece London kuvvetleri etkilidir.

6. Ev hanımı Gizem mutfakta ve banyodaki temizlik işlerinden sonra hiçbir sorun yaşamadığı hâlde, odalarda-

AYDIN YAYINLARI

yargılarından hangileri doğrudur?

ki zemin temizliği sonrası sürekli vücudunda kızarıklıklar oluşması sebebiyle bir doktora danışmıştır. Doktor
temizlikte kullandığı temizlik malzemelerini sorduğunda Gizem Hanım, mutfakta bulaşık deterjanı ve yağ
çözücü, banyoda kireç çözücü, vücut temizliği için katı
sabun ve odalardaki zemin temizliği için arap sabunu
kullandığını söylemiştir.
Buna göre; doktor, Gizem Hanım’ın aşağıdaki
maddelerden hangisine alerjisi olduğunu düşünmesi gerekir?

A)

COO–Na+

B)

COO–K+

C)

SO–3Na+

D)

SO4–Na+

E) Na2CO3

AYDIN YAYINLARI
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A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve III

Kimya
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7.

l

Konsantre çözeltiler halinde hazırlanır.

l

Sıvı ilaç formudur.

A) Çekirdek yükü + 56 dır.

l

Ağız yoluyla vücuda alınır.

B) Nötron sayısı 81 dir.

Yukarıda özellikleri verilen ilaç formu aşağıdakiler-

137 2+
56X

iyonu ile ilgili aşağıdaki değerlendirmeler-

den hangisi yanlıştır?

den hangisidir?

C) Nükleon sayısı 137 dir.
D) Toplam tanecik sayısı 193 tür.

A) Hap

E) Elektron sayısı 54 tür.

B) Şurup
C) İğne
D) Merhem

AYDIN YAYINLARI

E) Draje

6.
Akü yapımında kullanılır.
I

Suda çözündüğünde H+
ve HSO4– iyonlarını verir.

II
H2SO4

III
IV
V

Sulu çözeltilerinde H3O+
iyonu sayısı OH– iyonu
sayısından azdır.
NaOH ile tepkimesinde
Na2SO4 tuzu elde edilir.
SO3(g) + H2O $
tepkimesi sonucunda
elde edilebilir.

H2SO4 bileşiği ile ilgili yukarıda verilen kavram haritasındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

AYDIN YAYINLARI

C) III

D) IV

E) V

50
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7. Arı X katısının suda çözünmesiyle hazırlanan doyma-

5. Sibel Öğretmen çocukları
Azra ve Arda’yı Etnografya

mış bir çözelti, ağzı açık kapta sabit dış basınç altında

Müzesi’ne

bir süre kaynatılıyor.

götürmüştür.

Heykeller bölümünü gezer-

Çökelmenin olmadığı çözeltide kaynama sürecin-

ken birçok heykelin aşındı-

ce;

ğını gözleyen Azra, “Bunlar
asit yağmurlarından dolayı

I. Sıcaklığı sabit kalır.

aşınmış ve zarar görmüş

II. Derişimi artar.

değil mi?” diye sormuştur.

III. Kütlesi değişmez.

Annesi Azra’ya birçok nedenden heykellerin aşınabile-

yargılarından hangileri doğrudur?

ceğini fakat en önemli nedenlerden birinin asit yağmurları olduğunu söylemiştir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

Daha sonra Azra ve Arda’ya annesi “Asit yağmurları-

D) I ve III

E) I, II ve III

nın oluşumunu nasıl engelleriz?” sorusunu sormuştur.
Buna göre, çocukların verdiği aşağıdaki cevaplar-

A) Fosil yakıtların kullanımı azaltılmalıdır.
B) Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
C) Ormanlar çoğaltılmalıdır.
D) Toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
E) Plastikler ve kimyasal atıklar yakılarak imha edil-

AYDIN YAYINLARI

dan hangisi yanlış olur?

melidir.

6. Okuldan eve gelen Zehra çok susadığını fark edip
mutfağa geçmiş. (I) Su içmek için bardak alırken, bardağı elinden düşürüp kırmış. Daha sonra bir şeyler yemeye karar vermiş. (II) Dolaptan eti çıkarıp, üzerindeki
buzun erimesi için bir süre dışarı bırakmış. (III) Kaynaması için demliğe su koymuş. (IV) Bu arada eti ocağa
koyup kızartmış. (V) Son olarak kaynattığı suya çay
koyup çay demlemiş.
Verilen metne göre, kaç numaralı cümlede maddenin kimyasal değişimine ait örnek vardır?
(Numaralandırma cümlenin başından yapılmıştır.)

A) I

B) II

AYDIN YAYINLARI

C) III

D) IV

E) V
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C) Yalnız III
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1. Xa+ iyonunun çekirdek yükünü bulabilmek için;
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X

I. a sayısının değeri

L
M

K

II. Xa+ iyonunun toplam elektron sayısı

Y

Z

III. Xa+ iyonunun kütle numarası
niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri gösterilen X,

C) I ve II

Y, Z, K, L ve M elementleri ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Z atomu bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik
alabilir.
B) Y ile K nin oluşturacağı bileşiğin formülü Y3K dir.
C) X bileşiklerinde –1 değerlik alabilir.
D) L nin hidrojenli bileşiğinin asitlik karakteri M den
yüksektir.
E) L, bileşiklerinde sadece –1 değerlik alır.

l

Bir kimyager siklohekzanon peroksit elde etmek
üzere bir cam tüpte 0,5 mL siklohekzanon ile %30
luk hidrojen peroksiti karıştırıp ısıtıyor. Şiddetli tepkime sonucu cam tüp parçalanıyor. Kimyager yü-

AYDIN YAYINLARI

2. Aşağıda bazı laboratuvar kazaları örneklendirilmiştir.

zünden ve ellerinden yaralanıyor. Koruyucu gözlüğünün camı parçalanıyor. Gözlük sayesinde gözleri zarar görmüyor.
l

4.

Bir kimyager çözeltiden elde edilmiş ve desikatör-

O=C=O

de kurutulmuş olan gümüş perkloratı boşaltmak

Cl

P

Cl

Cl

S
H

H

için spatülle parçalama yapmak isterken oluşan
Yukarıda Lewis yapısı verilen moleküller ile ilgili;

patlamayla ağır yaralanıp dört hafta sonra hayatını
kaybediyor.

I. H2S ve PCl3 molekülleri polardır.

Bu iki laboratuvar kazasının önlenmesi için aşağı-

II. CO2 ve H2S molekülleri arasında

daki önerilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır.
III. Bütün molekül içi bağlar polardır.

A) Atık maddelere dikkat edilmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

B) Maddelerin özellikleri iyi bilinmelidir.
C) Radyasyon etkisine dikkat edilmelidir.
D) Laboratuvar malzemeleri doğru depolanmalıdır.
E) Toksik maddeler ile çalışmalarda çeker ocak kullanılmalıdır.

AYDIN YAYINLARI
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A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

Kimya
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5. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisinin

7.

oluşumunda, karşısındaki elementlerin tümü yer

Saf su

Saf alkol

Tuzlu su

X

Y

Z

almaz?
Bileşik Adı

Dış basıncın 1 atm olduğu ortamda bulunan öz-

Element

deş kaplardaki sıvılar ile ilgili;

A)

Tuz ruhu

Hidrojen, klor

B)

Kezzap

Hidrojen, azot, oksijen

C)

Sirke asidi

Karbon, hidrojen, oksijen

D)

Sönmemiş
kireç

Kalsiyum, karbon, oksijen

E)

Zaç Yağı

Hidrojen, kükürt, oksijen

I. X in kaynamaya başlama sıcaklığı Z ninkinden
küçük, Y ninkinden büyüktür.
II. X ve Y saf madde, Z ise çözeltidir.
III. Aynı sıcaklıkta X in buharlaşma hızı Z ninkinden büyük, Y ninkinden küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

6. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız kimyasal maddeler ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır.

ya deterjan katılırsa bunların .............. kısmı yağ
moleküllerini sarar, .............. kısmı su molekülleri ile etkileşir.
II. Çamaşır suyunun kimyasal formülü ........... dır.
III. Hastalığın tanısı, tedavisi veya önlenmesi için

AYDIN YAYINLARI

I. Yağlı kirleri temizlemek amacıyla suya sabun ve-

vücuda alınan veya uygulanan kimyasallara
.............. denir.
Yukarıdaki boşluklara getirilmesi gereken uygun
ifadeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
I

II

A)

hidrofob /
hidrofil

NaClO

stabilizatör

B)

hidrofob /
hidrofil

NaClO

ilaç

C)

hidrofil/
hidrofob

Na2CO3

emülsiyonlaştırıcı

D)

hidrofil/
hidrofob

NaHCO3

ilaç

E)

hidrofob /
hidrofil

NaBrO3

dezenfektan

AYDIN YAYINLARI

III
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A) Yalnız II

B) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

C) I ve II
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12X, 16Y

ve 9Z atomlarının oluşturduğu XZ2 , YZ2

açıklayamadığı çekirdek kavramından bahsederek

ve Z2 taneciklerinin kimyasal bağ türleri için

atom modellerine yeni bir boyut getirmiştir. Buna rağ

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

men, Rutherford’un atom modelinde de bazı eksiklik
XZ2

ler bulunmuştur.

YZ2

Z2

A)

iyonik

polar
kovalent

apolar
kovalent

B)

apolar
kovalent

iyonik

polar
kovalent

B) Atom çekirdeğinde nötron denilen yüksüz tane
ciğin varlığını saptayamaması

C)

iyonik

iyonik

C) Atom davranışlarını proton, nötron ve elektron sayıları ile belirleyememesi

apolar
kovalent

D)

polar
kovalent

polar
kovalent

apolar
kovalent

E)

iyonik

apolar
kovalent

apolar
kovalent

Aşağıdakilerden hangisi bu eksikliklerden biri
değildir?
A) Elektronların hareketini açıklayamaması

D) Elektronların çekirdek üzerine neden düşmediği
sorusunu yanıtlayamaması

AYDIN YAYINLARI

E) Atomun büyük bir kısmının boşluklardan oluştu
ğunu açıklayamaması

4.
SO 3, SO 2 ve NO 2 gibi
gazlar asit yağmurlarına
neden olurlar.

NH 3 canlılar için
zehirli bir maddedir.

I

II

Temizlikte iyi sonuç
almak için tuz ruhu ve
çamaşır suyu birlikte
kullanılmalıdır.

2. Periyodik cetvelin aynı yatay sırasında bulunan X, Y
ve Z baş grup elementlerinin atomlarının değerlik elek

Bazik bir çözelti olan
tükürük ve asidik olan
mide öz suyu sindirime
yardımcı maddelerdir.

III

tron sayıları arasındaki ilişki X > Y > Z şeklindedir.
Buna göre;

IV
Asit dişlere zarar
verdiğinden, diş
macunları bazik
maddelerden yapılır.

Ayşe

I. Atom çapı en büyük olan Z dir.
II. Elektron ilgisi en büyük olan X tir.

V

III. X in 1. iyonlaşma enerjisi Y ninkinden büyüktür.
Ayşe’nin kartlarından hangisinde verilen bilgi ha-

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

E) II ve III

AYDIN YAYINLARI

talıdır?

C) I ve II

A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V
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5. Saf X, Y, Z ve T maddeleri için aşağıdaki bilgiler veri-

7.

liyor.
l

II. Doğal dengeyi koruması

X ve T karışımı her yerinde aynı özelliği gösteren

III. Ormanların korunmasına katkı sağlaması.

karışımdır.
l
l

IV. Çevre kirliliğinin önlenmesi

Y ve Z katı - sıvı heterojen karışımdır.

V. Atık kullanımı ile enerji tasarrufunun sağlanması

Z ve X karışımı ayırma hunisi ile bileşenlerine ay-

Yukarıdakilerden kaç tanesi geri dönüşümün öne-

rılmaktadır.

mi ile ilgilidir?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 5

A) X ve T karışımı çözeltidir.
B) Y ve Z karışımı süspansiyondur.
C) Z ve X karışımı emülsiyondur.
D) Y ve Z ayrımsal kristallenme ile bileşenlerine ayrılır.

yor:
l

AYDIN YAYINLARI

E) Z ve X heterojen karışım oluşturur.

6. X, Y ve Z katı maddeleri için aşağıdaki bilgiler veriliX in normal erime sıcaklığı 80°C dir ve üç farklı elementin birleşmesinden oluşmuştur.
l

Y yeterince suyla karıştırıldığında bir kısmı çözünmemektedir.

l

Z ısıtıldığında kütlesi azalmaktadır.

Bu verilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Z ısıtıldığında bozularak yeni bir katı oluşurken,
gaz açığa çıkmaktadır.
B) X bir bileşiktir.
C) Y nin kütlece yüzde bileşimi her zaman sabittir.
D) X kimyasal yöntemlerle kendisini oluşturan elementlere ayrıştırılabilir.
E) Y fiziksel yolla bileşenlerine ayırılabilir.

AYDIN YAYINLARI

I. Ham madde ihtiyacının azalması

56

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

Kimya
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7.

I. 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram
olarak miktarına kütlece yüzde derişim denir.
II. 100 mL çözeltide çözünmüş maddenin mL olarak
miktarına hacimce yüzde derişim denir.
III. 100 mL çözeltide çözünmüş maddenin gram olarak miktarına kütle/hacim yüzde derişimi denir.
IV. 106 gram çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden miktarına ppm denir.
Çözeltilerle ilgili verilen yukarıdaki derişim tanım-

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden

larından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) I, II, III ve IV

olan etkiler arasında yer almaz?
C) I ve IV
A) Fosil yakıtlarının bilinçsiz kullanımı ve atıklarının
doğrudan doğaya salınımı
B) Evsel atıkların yeraltı su kaynaklarına karışması
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C) Sanayi tesislerinin tarım alanlarının olduğu bölgelerde kurulması

6.

l

Bir kimyasal bağda atomlar arasında elektronegatiflik farkı ne kadar fazla ise bağ o kadar polardır.

l

X, Y ve Z elementleri birer halojendir.

l

Y nin çapı en büyüktür.

l

X in birinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür.

Buna göre; X, Y ve Z nin 1H atomları ile oluşturdukları bağların polarlıkları arasındaki ilişki nasıldır?
A) HX > HY > HZ

B) HX > HZ > HY

C) HY > HX > HZ

D) HY > HZ > HX

E) HZ > HY > HX

AYDIN YAYINLARI
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D) Geri dönüşüm uygulamalarının arttırılması
E) Buzdolabı, klima gibi araçlarla soğutucu akışkan
kullanımının artması.

Kimya
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5. X maddesi ile ilgili;

7.

l

Sulu çözeltisi soy metalleri aşındırır.

l

Halk arasında kezzap olarak bilinir.

l

Patlayıcı ve gübre yapımında kullanılır.

Yöntem

bilgileri verilmiştir.

Özellik

l. Diyaliz

a.

Çözünürlük farkı

ll. Ekstraksiyon

b.

Yoğunluk farkı

lll. Flotasyon

c.

Tanecik boyutu

Buna göre, X maddesinin formülü aşağıdakiler-

Yukarıda bazı ayırma yöntemleri ve bu yöntemlerde

den hangisidir?

kullanılan özellikler verilmiştir.

A) H2SO4

B) HCl

C) HNO3

D) H3PO4

E) CH3COOH

Bu yöntem ve özelliklerin doğru eşleştirilmesi
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)

AYDIN YAYINLARI

D)

6.
C
A

D

B

Periyodik cetvelden verilen kesitte yerleri gösterilen A, B, C ve D elementleri ile ilgili;
I. Katı ve sıvı halde A nın atomları arasında metalik bağ vardır.
II. C ve D elementleri CD3 kovalent bileşiğini oluş
tururlar.
III. B metali, A metalinden daha aktiftir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III
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C) I ve III
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l – a

B)

l – b

C)

l – c

ll – c

ll – a

ll – a

lll – b

lll – c

lll – b

l – b

E)

l – a

ll – c

ll – b

lll – a

lll – c

Kimya
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DENEME
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+
2+
17Cl , 19K , 20Ca
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3. Periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunan X ve

iyonları ile ilgili;

Y elementlerinden X in iyonlaşma enerjisi daha
I. Çapları arasındaki ilişki
		

büyük olduğuna göre;

Cl– > K + > Ca2+ şeklindedir.

I. X in değerlik elektron sayısı Y den büyüktür.

II. Elektron sayıları arasındaki ilişki
		

–

+

Cl = K = Ca

2+

II. X ve Y nin katman sayıları aynıdır

şeklindedir.

III. Y nin atom hacmi daha büyüktür.

III. Çekirdek yükleri arasındaki ilişki
		

Ca

2+

+

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değil-

–

dir?

> K > Cl şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

2.
B

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

E) I, II ve III

C) Yalnız III
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A) Yalnız I

F
Ar

Na
K

Cr

Periyodik cetvelde yerleri verilen elementler ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yan-

4. H3PO4 ve Ca(OH)2 çözeltileri karıştırılıyor.

lıştır?

Buna göre;

A) K ile F atomları arasında oluşan bağın iyonik özel-

I. Nötralleşme reaksiyonu gerçekleşir.

liği en fazladır.

II. Tepkimenin net iyon denklemi

B) Aynı dış basınçta K elementinin erime noktası, Na

3Ca2+ + 2PO34- $ Ca3 (PO4) 2 tür.

elementininkinden daha düşüktür.

III. En küçük tam sayılarla denkleştirilmiş tepkime

C) Yoğun fazda F2 moleküllerinin ve Ar atomlarının

denkleminde suyun kat sayısı 6 olur.

arasında London kuvvetleri vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

D) K elementinin katman elektron dizilimi 2e) 8e)
şeklindedir.
E) BF3 molekülü apolardır.
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A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve III

Kimya

TYT Deneme Sınavı - 30

5.

6. Temizlik maddeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?

Bir maddenin, bir başka madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalar
halinde dağılmasıyla oluşan
karışımlardır.

A) Çamaşır suyunun etken maddesi olan NaCIO
(sodyumhipoklorit) ağartıcı özelliktedir.
B) Sabunlar ve deterjanlar yüzey aktif maddelerdir.

Gören

C) Çamaşır sodası (Na2CO3) temizleme özelliğine
sahiptir.

Çözünme ile oluşan homojen
karışımlardır.

D) Deterjanların sabunlara göre temizleme özelliği
daha fazladır.

Yiğit

E) Sabunlar temizleme özelliğini hidrofil kısmın kire
etki etmesi ile gösterir

Özellikleri her yerinde aynı
olan karışımlardır.

Çözünen ve çözücüsünün karıştırılmasıyla oluşan sistemlerdir.

Rana
Bir katının bir sıvı içerisinde
10 –6 m den büyük tanecikler
halinde dağılması olayıdır.
Tuğba

AYDIN YAYINLARI

Mehmet

Bir kimya öğretmeni, öğrencilerinden çözelti tanımını

7.

yapmalarını istiyor.

X maddesi fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ay-

l

rılmaktadır.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı ta-

l		

nım yanlıştır?

Y maddesini oluşturan elementler belli kütle
oranlarında birleşir.

A) Gören

B) Mehmet

D) Tuğba

E) Rana

C) Yiğit

l		

X ve Y homojen maddedir.

Buna göre, X ve Y maddeleri ile ilgili;
I. X maddesi elektriği iletir.
II. Y maddesi kimyasal yöntemlerle bileşenlerine
ayrılır.
III. X maddesi çözelti, Y maddesi bileşiktir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

AYDIN YAYINLARI
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A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

C) I ve II

